
проєкт 

 

ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

Про безоплатне прийняття  

до комунальної власності  

Великодимерської  

територіальної громади  

 

У зв'язку з прийняттям Броварською районною радою рішення від 

21.12.2021 року № 194-16-VIII «Про передачу майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ Броварського району у комунальну власність 

Великодимерської селищної територіальної громади в особі Великодимерської 

селищної ради», відповідно до пункту 2 статті 4, статті 6 Закону України «Про 

передачу об'єктів права державної та комунальної власності», керуючись 

статтею 26 та частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації 

постійної депутатської комісії з питань комунальної власності, інфраструктури, 

транспорту, житлово-комунального законодавства, архітектури, містобудування 

та благоустрою, Великодимерська селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Прийняти безоплатно до комунальної власності Великодимерської  

селищної територіальної громади майно з балансу комунального 

некомерційного підприємства Броварської районної ради «Броварський 

районний центр первинної медико-санітарної допомоги»  згідно з додатком. 

2. Комунальному підприємству «Великодимерське» Великодимерської 

селищної ради створити комісію з приймання-передачі до комунальної власності 

Великодимерської  територіальної громади майна та скласти акт. 

3. Закріпити майно, на праві оперативного управління за комунальним 

підприємством «Великодимерське». 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань комунальної власності, інфраструктури, 

транспорту, житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування 

та благоустрою. 

 

Селищний голова                                                        Анатолій БОЧКАРЬОВ 
 



проєкт 

Смт Велика Димерка  

Від__________2022 року 

№ «_________»  
 

 

Пояснювальна записка до проекту рішення 

«Про безоплатне прийняття до комунальної 

власності Великодимерської територіальної 

громади» 

У зв'язку з прийняттям Броварською районною радою рішення від 

21.12.2021 року № 194-16-VIII «Про передачу майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ Броварського району у комунальну власність 

Великодимерської селищної територіальної громади в особі Великодимерської 

селищної ради», відповідно до пункту 2 статті 4, статті 6 Закону України «Про 

передачу об'єктів права державної та комунальної власності», керуючись 

статтею 26 та частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації 

постійної депутатської комісії з питань комунальної власності, інфраструктури, 

транспорту, житлово-комунального законодавства, архітектури, містобудування 

та благоустрою, було вирішено подати до розгляду чергової 

сесії  проект даного рішення. 

  

Начальник відділу капітального 

будівництва, житлово-комунального 

господарства, 

комунальної власності та розвитку 

 інфраструктури                                                                           Г. Плотнікова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


